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STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU SvKaterina.net, z.s. 

 

Čl. 1. Základní ustanovení 

1. Zapsaný spolek s názvem SvKaterina.net, z.s. je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení 

fyzických a právnických osob. 

2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. 

3. Sídlem spolku je Svatá Kateřina 75, 284 01, Kutná Hora. 

Čl. 2. Činnost spolku 

1. Cílem spolku je poskytovat členům spolku připojení jejich počítačů do místní vysokorychlostní 

bezdrátové sítě s napojením do sítě Internet. 

2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o budování bezdrátové sítě a realizaci přístupových bodů 

(vysílačů AP dostupných v bezlicenčním pásmu) a připojování jeho členů k této síti. 

3. Tato síť bude realizována svépomocí členy tohoto spolku. Předpokládá se, že jednotliví členové 

si budou vzájemně vypomáhat, a to jak vlastními zkušenostmi získanými ve spolku, tak svou 

případnou prací. 

4. Členové spolku se budou podílet na vyhledávání a ověřování technologií a možností, které 

umožní či rozvinou možnosti realizace cíle spolku, především bezdrátových komunikačních 

technologií. 

5. Spolek se může snažit za účelem svého financování o získávání dotací, grantů, sponzorských 

příspěvků a darů a o prezentaci cílů spolku veřejnosti. 

6. Spolek nebude služby vlastní telekomunikační sítě prodávat, pronajímat ani jinak poskytovat 

třetím osobám za účelem zisku. 

Čl. 3. Členství 

 1. Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku. Při rozhodování 

vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu. 

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

 4. Členství zaniká 
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 a) Vystoupením člena písemným oznámením radě. 

 b) Úmrtím člena. 

 c) Rozhodnutím rady spolku. 

 d) U právnické osoby jejím zrušením. 

 e) Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, a to především z důvodu 

opakovaného hrubého porušování členských povinností. 

 f) Zánikem spolku. 

 5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku. 

Čl. 4. Práva a povinnosti členů 

 1. Člen spolku má právo: 

 a) Účastnit se jednání valné hromady. 

 b) Volit orgány spolku. 

 c) Být volen do orgánů spolku. 

 d) Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

 e) Využívat telekomunikační sítě spolku v souladu s jejím účelem a cílem spolku. 

 2. Člen spolku má povinnost: 

 a) Dodržovat stanovy spolku. 

 b) Aktivně se podílet na plnění cílů spolku. 

 c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku. 

 d) Platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky. 

 e) Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

Čl. 5. Orgány spolku 

 a) valná hromada 

 b) rada spolku 

 c) předseda 

Čl. 6. Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi řádnými členy spolku. Valnou 

hromadu svolává Rada Spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců. 

Rada však svolá Valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň polovina všech členů Spolku. 

V tomto případě je Rada povinna svolat Valnou hromadu nejpozději do 30 dnů. Valná hromada 

se svolává oznámením na WWW serveru Spolku a rozesláním informace všem členům Spolku 

elektronickou poštou nejméně 7 dní předem. Součástí oznámení musí být místo a čas konání 
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Valné hromady společně s návrhem programu jednání. 

2. Valná hromada zejména: 

 a) rozhoduje o změnách stanov spolku 

 b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční 

uzávěrku hospodaření 

 c) volí členy Rady spolku 

 d) rozhoduje o počtu členů Rady spolku 

 e) rozhoduje o zrušení členství 

 f) rozhoduje o zrušení spolku 

 2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 

 3. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje 

prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, 

jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku. 

Čl. 7. Rada spolku 

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada 

řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 

 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. 

 3. Rada má nejméně 3 členy. 

 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně. 

 5. Rada zejména: 

 a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 

 b) koordinuje činnost spolku 

 c) svolává valnou hromadu 

 d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady 

 e) rozhoduje o přijetí za člena spolku 

 6. Předseda a místopředseda rady zastupují spolek navenek a jednají každý samostatně jeho 

jménem, respektujíce rozhodnutí rady spolku a valné hromady. 

 7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

 8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu čtyř měsíců nesejde 

usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada. 

Čl. 8. Předseda 

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolku navenek, jedná jeho jménem, přijímá 
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zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. 

 2. Předsedu volí rada spolku. 

 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod 

spolku. 

Čl. 9. Zásady hospodaření 

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

 2. Spolek je nezisková organizace, zdroje majetku jsou využívány výhradně k rozvoji spolku a 

plnění jeho cílů. 

 3. Zdroji majetku jsou zejména: 

 a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

 b) výnosy majetku 

 c) členské příspěvky 

 d) úhrady za služby související s předmětem činnosti spolku, které poskytuje svým členům 

 e) dotace, příp. Další příspěvky 

 4. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě 

zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky 

 5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

Čl. 10. Zánik spolku 

 1. Spolek zaniká: 

 a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné 

hromady 

 b) rozhodnutím Ministerstva vnitra 

 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 

majetkového vypořádání. 
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Čl. 11. Závěrečná ustanovení 

 1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační dokumenty k zajištění 

chodu sdružení, zejména organizační a provozní řád, finanční, příp. i jednací řád. 

 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

 

 

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 10.11.2017, jejíž konání je potvrzeno 

zápisem ze dne 28.7.2017. Znění těchto stanov je účinné od 10.11.2017. 

 

Za Radu SvKaterina.net, z.s.: 

 
………………………………………. 
         Tomáš Rak, DiS. 

předseda 


